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VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: Yrityksen Venevakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta löydät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Yrityksen Venevakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jolla kattaa veneelle tai muulle vesialukselle aiheutuneita vahinkoja. Vakuutusta voi
tietyin edellytyksin täydentää lisäturvilla esim. sisäisten konerikkojen sekä veneen käytöstä aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden
varalta.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa ulkoisen tekijän aiheuttamia äkillisiä ja
ennalta arvaamattomia vahinkoja veneelle, jos turvat ovat
saatavilla vakuutettavalle venetyypille ja valittu vakuutukseen.

Vakuutus ei kata esimerkiksi

Tulipalon, räjähdyksen tai suoran salamaniskun aiheuttama vahinko

muita kuin nimenomaisesti veneen tavanomaiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita, tarvikkeita tai muuta irtaimistoa
veneen kuljettamaa lastia tai muita esineitä, jotka eivät
ole vakuutuksenottajan omistamia

Varkauden tai ilkivallan aiheuttama vahinko
Vesillelaskun tai -noston sekä säilytyksen ja kuljetuksen aikana aiheutunut vahinko
Veneilyvahinko, kuten myrskyvahinko, pohjakosketus,
törmäys, kaatuminen tai uppoaminen veneen sisään
vuotaneen veden aiheuttamana

Lisäturvat

vahinkoja, jotka on aiheuttanut hyönteinen, tuhoeläin tai
seuraeläin

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Yleisiä rajoituksia ovat mm.
suojeluohjeiden laiminlyönti

Konevahinko – korkeintaan 10 vuotta vanhan kulkukoneen tai voimansiirron rikkoutuminen ilman ulkoisen
tekijän vaikutusta

kuluminen, ikä, ruostuminen, syöpyminen tai puutteellinen ylläpito tai huolto

Vastuu – lainmukainen vahingonkorvausvelvollisuus ulkopuoliselle aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta,
kun vahinko on suora seuraus veneen käytöstä

osallistuminen moottoriveneiden nopeuskilpailuun tai
niiden harjoituksiin

sade, jää, lumi, jäätyminen, kosteus, home tai korroosio

tavaroiden ja esineiden vahingoittuminen tai menetys,
joka johtuu katoamisesta, putoamisesta tai veteen vajoamisesta, jollei tapahtuneen syynä ollut pohjakosketus, yhteentörmäys tai veneen kaatuminen
rakenne- tai materiaalivika

Missä vakuutusturva on voimassa?
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan vesistöissä ja aluevesillä pois lukien Färsaaret ja Grönlanti
Itämerellä ja sen lahdissa
Saimaan ja Kielin kanavissa
Kattegattissa ja Skagerakissa Lindesnes-Wilhelmshaven -linjan itäpuolella
Saksan pohjoisilla aluevesillä Bremerhaven-Hamburg -linjan pohjoispuolella
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Maasäilytyksessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa sekä kuljetuksissa näiden valtioiden alueella

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot vakuutettavasta kohteesta, sen käytöstä ja omistajista.
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan
Noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
Ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten laskut toimitetaan.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
Myös If voi päättää vakuutuksen tietyissä tilanteissa (esim. vakuutusmaksun laiminlyönti).

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
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Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.

